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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O ZNAKU ZP 6/2018 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań  

i udzielonych odpowiedzi dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na dostawę do 

Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie wyrobów medycznych i innego sprzętu medycznego. 

 
Pytanie: 

„1) Pakiet 5 poz. 1-3 

"Czy zamawiający dopuści badania wg ASTM F 1671 niestarsze niż z 2013 r. oraz przyzna 

maksymalną liczbę punktów w ocenie jakościowej? 

Prośbę argumentujemy tym, iż są to badania kosztowne wykonywane raz na wiele lat ze względu 

m.in. na ich poziom referencyjności, metodologia wskazanych badań jest niezmienna, a proces 

produkcji jednolity od wielu lat.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści badania wg ASTM F 1671 niestarsze niż 2013 r. i przyzna liczbę punktów 

zgodnie z kryterium "Przebadanie na przenikanie wirusów wg ASTM F1671". 

 

Pytanie: 

„2) Pakiet 5 poz. 1-4 

"Czy na potwierdzenie zgodności z ASTM F 1671, Zamawiający dopuści raport badania producenta 

wykonany w niezależnym laboratorium oraz przyzna maksymalną liczbę punktów w ocenie 

jakościowej?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści raport badania producenta wykonany w niezależnym laboratorium  

i przyzna liczbę punktów zgodnie z kryterium "Przebadanie na przenikanie wirusów wg ASTM F1671". 

 

Pytanie: 

„3) Pakiet 5 poz. 1-3 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia certyfikatu 

analizy z wynikami raportu przeprowadzonego przez niezależne laboratorium badawcze przyznana 

zostanie maksymalna liczba punktów w ocenie jakościowej.” 
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Odpowiedź: 

W przypadku dostarczenia certyfikatu analizy z wynikami raportu przeprowadzonego przez niezależne 

laboratorium badawcze, Zamawiający przyzna liczbę punktów właściwą dla certyfikatu wystawionego 

przez niezależną jednostkę. 

 

Pytanie: 

„4) Pakiet 5 poz. 4 

"Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia raportu 

badania z wynikami przeprowadzonego przez niezależne laboratorium badawcze przyznana zostanie 

maksymalna liczba punktów w ocenie jakościowej.” 

 

Odpowiedź: 

W przypadku dostarczenia raportu badania z wynikami przeprowadzonego przez niezależne 

laboratorium badawcze, Zamawiający przyzna liczbę punktów właściwą dla certyfikatu wystawionego 

przez niezależną jednostkę, natomiast w zakresie punktów w kryterium "Poziom AQL", Zamawiający 

przyzna odpowiednią ilość punktów w zależności od wskazanego na certyfikacie poziomu AQL. 

 


